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Yontu sanatçısı Azimet Karaman’ın lisans ve lisansüstü 
öğrencileriyle paylaştığı atölyesinde gördüğüm beş, on 
yapıtının bende, benliğimde  ne büyük heyecan dalgala-
rı, ülküleri uyandırdığını bilmiyor.

Bu heyecanın nedenini açıklarken birçok sanat dergi-
lerinde, çoğu yabancı sözcüklerle süslenen ve olaya 
yüksek perdeden bakan kişilerin anlatış garipliklerine 
asla girmeyeceğim.

Ama onun sanatının hareket noktası ve dolayısıyle 
anlayışını (concepte) bir Anadolu özdeyişiyle, ağzıyla 
açıklayacağım: “Herkes kaşık yapar, ama sapını ortası-
na oturtamaz (doğrulayamaz)”. Burada, bu özdeyişde, 
halkın engin sezisiyle -estetik hiçbir zaman değişme-
yecek, bu yüzden- her zaman çağdaş niteliklerin ortaya 
konduğu bir biçim sorunu dile getirilmiştir. 

Azimet eserlerinde, tıpkısına bu sezgiyi, çağdaş ölçütler 
çerçevesinde dile getirmektedir. Halk sezgisinde söz 
konusu olan kaşık bir maddenin işlenmesidir. Maddenin 
bir kişiliği vardır. Madde bir ağaçtır; onu oyarken, onun 
suyuna uymak gerekir. Sanat yapıtı, herşeyden önce 
bir zenaatkar olan kişi (sanatçı) ve kullanılan aletlerle 
birleşen bir bileşik, bireşimdir (sentez).

Azimet bunu yapıyor. Bunu uygularken kendi birikimle-
rinden estetik çağdaş birikimlerinden kaynaklanan bir 
anlayış çerçevesinden…

Maddenin en olabilen, Hititlerin bana göre Sanat 
Tarihinde özdeksel niteliklerin en başarılı eseri, Yunan 
Sanatının o çok övülen Milo Venüsü’nün eserlerinden 
çok, Hitit Aslanıdır. Çünkü orada, özdeğin, taşın etkisi-
nin, ağırlığı, sertliği, herşeyden önce, zorlamadan taşa 
… yapılmasıdır.

Çünkü orada idealler, taşın o kendine özgü nitelikleri, 
maddenin aleyhine olarak zorlanmıştır.

Azimet bu anlamda maddeyi zorlamadan, kültürel ve 
çağdaş birikimlerini dile getirmektedir.

Eserlerinde ister soyut ister somut olsun bu niteliği ser-
gilemektedir. Kültürel ve çağdaş birikimler[in]de Anado-
lu ekini ağır basmaktadır.

Hitit, Selçuklu ve Anadolu gerçeğinin birikimi, bütün 
eserlerinde görülür. Onlar ….. eserlerinde olabi…….

Ancak Azimet duygu, duyarlık konusunda, istikametle-
rin, karşıtlarının, hız, durağanlık, …. Ve hareket sorunla-
rının, ….. konusunda duyarlıdır. Onlar o soyut ama etkili 
dinamikleriyle bizde soyut görüntülerin gizemli etkileri-
ni dile geti…

Ve özellikle bu konuda eserler vereceğine ve özellikle, 
naturalist yaklaşımlardan uzak, abidevi (anıtsal) eser-
lerde kendini daha iyi gösterebileceğine inanarak … Bu 
genç sanatçının dikkat edilmesi gerektiğini vurgulaya-
rak yazımı tamamlıyorum. 

18 Nisan 2014

Not: Kayıhan Keskinok’u sonsuzluğa uğurlamadan önce el yazısı ile yazdığı 

bu yazıya, herhangi bir düzelti yapılmadan aktarılmıştır.

KAYIHAN KESKİNOK
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Sanat, toplumların kültür birikimiyle paralellik gösteren 
en önemli ‘’toplumsal nitelik kriterlerinden’’ biri. Bir söz 
vardır, ‘’bana dostunu söyle, senin kim olduğunu söyle-
yeyim’’. Bu sözün bizim ilgi alanımız için uyarlanmışıyla  
‘’Bana sanatını göster, senin ne kalitede bir toplum 
olduğunu söyleyeyim’’

Atatürk’ün bütün çabalarıyla sanat ve kültür  odaklı 
bir kimlik yaratmaya çalıştığı ülkemizde, bir Ortadoğu 
toplumu olarak çeşitli ayak bağlarına rağmen özveri ile 
sanat icra edebilme çabasında olan  her insanın takdire 
değer olduğunu öncelikle belirtirim her yazımda. Bunca 
sınırlılıklar içinde sanat için didinmek kolay bir mücade-
le değildir bana göre.  Her zaman alkışlanacak, kutla-
nacak bir çabadır çünkü. Ondan sonraki her değerlen-
dirme sübjektiftir, zaten sanatın yaratan için de izleyen 
için de özgürlüğü bir anlamda bu sübjektifl ikten gelir.
Sanatın her dalı kendine göre ayrı ayrı çaba gerektirir. 
Kimine göre baskıresim, kimine göre suluboya resim, ki-
mine göre yağlıboya resim çok zordur, denir. Bana göre 
her tekniğin, her anlatım yolunun kendine özgü tadı, 
işlevi var. Seveni için de her teknik bütün zorluklarına 
rağmen hazdır, mutluluktur. Bu nedenle birini diğeri-
ne kurban etme gibi bir tavır tam bir yanılgı sayılmalı.  
Ama toplumsal ilginin, maddi-manevi desteğin yerlerde 
süründüğü bir ortamda özellikle heykel gibi bir alanda 
uğraş vermeyi fedakarlıklar içinde  mücadele saymayı 
da gerekli görüyorum.  Çünkü özel çalışma mekanları-a-
tölyeler, malzeme, araç-gereç, yoğun emek için zaman  
gibi bir yığın uğraşı ile meydana getirilebilen; anlık 
izlenimlerle ifade yerine, uzun zamana, işçiliğe, mad-
di-manevi desteğe, emek gücüne ihtiyaç duyulan bir 
alan. Çok istediğim halde bu gereklilikler nedeniyle  bir 
türlü başlayamadığım ve içimde ukde olarak kalan bir 
sanat dalı.

İşte bu zorlu alanda yıllardır sessiz sedasız, gösteriş-
siz çabalar harcayan, pişmiş toprak, ahşap, bronz gibi 
çeşitli biçimlendirme malzemeleriyle özellikle kadın ko-

HASAN PEKMEZCİ

AZİMET KARAMAN’IN HEYKELLERİ 
VE KADIN TORSLARI ÜZERİNE

nusunda eserler meydana getiren bir sanat eri, Azimet 
Karaman. Eğitimciliğini örgün ve yaygın eğitim içinde 
sürdürürken bir yandan da heykelle yatıp, heykelle 
kalkma tutkusu.  

MÖ 25 binlerde Willandorf Venüsü’ne ulaşan ‘’Kadın 
Teması’’ bütün sanat akımlarının, eğilimlerinin ilgi ala-
nında kalmış sanat tarihi boyunca. Bu yüzyılda da nere-
deyse her sanatçının çeşitli şekillerde anlatım alanında. 
Doğurganlığıyla hepimizde ayrı bir sorgulama duygusu 
yaratan;  tanrıça. Form  açısından da çok zengin biçim-
lendirme olanakları sunan; maddeye hükmederek, Azi-
met’in eserlerindeki duyarlığa fırsat yaratan duygu-dü-
şünce, yaratım süreci  yüklemede, adeta onu kışkırtan 
bir konu. Yer yer abartılı büyük-küçük kütlelerin, ölçülü 
bir akış içinde, bence Azimet’in anlatımına en uygun 
düşen bilinçli bir seçim. Başka bir yaklaşımla yalıtılmış 
heykellerin  tors olarak sunumu da çok başarılı. 

Gönül isterdi ki Azimet’in bazı tasarımlarının büyük 
boyutlu heykelleri parklarımızda, meydanlarımızda, top-
lumun her gün gözleri önünde olabilsin. Çünkü özveri 
içinde sanatını icra edebilmek için mücadele veren Azi-
met gibi sanat fedailerinin emeklerini, azimlerini, sanat 
tutkularını en azından onurlandırmak anlamına gelir, 
böyle bir beklenti. Hayal da olsa özlem bu ya... 

10 Aralık 2016
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CELAL BİNZET

Figürün “somutlaşması” aşamaları sanatın belli başlı 
sorunları arasında gelir. Denilecektir ki, fi gür zaten 
somut bir kavramın karşılığı değil midir? Bir obje ya da 
nesnenin görünürlüğünü olduğu gibi yansıtma çaba-
sının adıdır anılan eylem. İlk anda çelişkiliymiş gibi 
görünüyor.  Ancak sanattaki anlatım dilinin birbirinden 
bağımsız yollarla sonuca ulaşabileceği göz önünde 
bulundurulursa burada vurgulanan kavramla ne demek 
istendiği daha iyi anlaşılır kuşkusuz. O yansıtma eyle-
minin içinin, adına biçem denilen kişisel anlatım diliyle 
dışa vurulduğunu bilmek zorundayız. Heykel sanatının 
bu sorun karşısında takınacağı davranış baştan bel-
lidir. Daha doğrusu heykel sanatçısının malzemeyle 
yüzleşmesi, onun hareket yeteneğini kısıtlayıcı bir rol 
üstlenebilir. Bu açıdan bakıldığında sanatçının düşünce 
sistemi, bir yerden sonra kendisinin dışında var olan 
nedenlerle yol almaya başlar.  Azimet Karaman’ın son 
dönem çalışmalarında karşımıza çıkan örnekleri bunun 
somut örneği. Gördüklerimiz, aza indirgenmiş bir anlatı-
mın sonuçları.  

Heykellerin yapımı aşamasında kullanılan ahşabın ola-
naklarıyla ilintili biçimleme anlayışı, sanatçıya böyle bir 
dili kullanma yolunu neden açmasın? Doğrusuna bakılır-
sa Karaman’ın daha önceki çalışmalarında baskın olan 
biçemi, bu son dönem yaptıklarında biraz olsun geriye 
itilmiş gibi. Çünkü şimdiki çalışmalarında öne çıkan 
anlayış, daha yalın ve kitle etkisi ağır basan heykeller. 
Küçük boyutlu olsalar bile değinilen ağırlığı görmemek 
olanaksız. Bir kez daha heykelde, boyutla ağırlık arasın-
daki ilişkinin fi ziksel bir ölçmeden çok anlam boyutuna 
ilişkin bir niteleme olduğunun altını çizelim. Çoğunlukla 
fi gürün öne çıkarıldığı kütlesel düzenlemeler yanında 
soyut denemelerin yer alması dikkat çekici. Onlardaki 
biçim anlayışı ile fi gürlerin yapısı arasında kurulabile-
cek görsel ilişki biçemsel farklılığı gidermede en önemli 
etmen. Bu arada, sanatçının kullandığı ahşabın sıcaklı-
ğını işin içerisine katmak zorundayız. Heykel sanatında 
öz ile biçimin üzerinde buluştuğu malzeme bu açıdan 

büyük önem taşır. İşlenebilme özelliğinin düşünülen 
biçime ulaşabilme yolunda kolaylaştırıcı bir yönünün 
bulunması yapıtın bütünlüğünü sağlamada etken 
olacaktır sanırım. Söz konusu örneklerdeki anlatım 
ikiliğini, ayrıştırıcı bir özellik saymak yerine aynı hedefe 
yönelmiş bir düşünce sürecinin alıştırmaları olarak gö-
rürsek sorunu daha kolay çözeceğimize inanmak gerek.                                                                                     
Karaman’ın yeni çalışmaları karşısında kendi içinde 
yaşadığı değişim süreçlerinin olumlu izleri rahatlıkla 
okunabiliyor. Kavrayıcı ve etki bakımından uyarıcı işler. 
Zaten sanatın temelinde yatan anlayış da böyle bir so-
nuca ulaşmaktan başkası değil. Bu anlamda ulaşılmayı 
bekleyen hedefl eri kendisine yol olarak çizen sanatçının 
yarışı da başkalarından çok kendisiyledir. Hep daha iyiyi 
arama çabası bu yolda en iyi itici güçtür. 

Günümüzde heykel sanatına karşı oluşturulmaya çalı-
şılan olumsuz havayı düşünürsek bu yarışın hiç kolay 
olmayacağı belli. Sanatçının yeni çalışmalarını değer-
lendirirken işin bu yönünü  göz ardı etmemeli.   

3 Aralık 2016

FİGÜRÜN YALIN ANLATIMI
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GÜLER AKALAN

M.Ö. 40.000 yıllarında yapıldığı tahmin edilen mamut 
dişinden yontulmuş kadın başı heykeli, insanlığın en 
eski sanat eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
İnsanoğlunun kendini kötü ruhlardan korumak, bereketi 
simgelemek için başlattığı ve asıl amacı inanca dayalı 
olan heykel sanatı, yüzyıllar içinde heykeltıraşların en 
iyi ifade gücü olmuştur. Kullanılan malzeme ne olursa 
olsun, mermer, taş, pişmiş toprak, maden; sanatçının 
sihirli ellerinde anlam kazanmaktadır.

Michelangelo’nun “Davut” ve “Musa” heykelleri, Ro-
din’in “Düşünen Adam” ve “ Buse” heykelleri, Henry 
Moore’un “Aile Grubu” heykeli verebileceğimiz en 
güzel ve önemli eserlerdir. Buna bağlı olarak günümüz-
de de birçok eserleri aynı katagoride değerlendirmek 
mümkündür. Görünen o ki, Heykel Sanatçımız Azimet 
Karaman’ın “İdoller” ve “Anadolu Kadınları” adı altında 
yapmış olduğu eserleri oldukça dikkat çekmiş ve birçok 
araştırma kollarına referans olmuştur.

2003 yılında, değerli hocamızın seramik derslerini ver-
mek üzere üniversitemize gelmiş olması, hemen akabin-
de yoğun atölye çalışmaları sonucunda gösterdiği per-
formansı takdir edilmiştir. Soyut formlar ve heykeller bu 
tempolu çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. “İdol-
ler” ve  “Anadolu Kadınları” eserleri ardı ardına gelmiş 
ve sanatseverleri ahşabın sıcaklığıyla tanıştırmıştır. Bir 
yandan mermerin o buz gibi soğukluğunu, diğer yandan 
ahşabın o derinliği ve içine çekişini yoğun bir şekilde 
hissettiren Azimet Karaman’ı; atölyesinde ağacın su 
yolunu ve dokusunu incelerken, inatçılığını nasıl yok 
ederim diye saatlerce etrafında dönerken, konuşurken 
ve en nihayetinde zafer kazanmış olarak görmeniz müm-
kündür. Ağacın dokusunu, kadın formuna denk getiri-
şini; biraz abartılı, biraz stilize edilmiş fi gürlerini son 
çalışmalarında keyifl e izleyeceğimiz bir gerçektir.

ANADOLU KADINLARI, KADINLARIMIZ…

Sanatçımız Azimet Karaman, Kanada’nın Ottova Kenti’n-
de “Dünya Şehit Diplomatlar Anıtı” ile 2012 yılında aldı-
ğı ödül ile uluslararası platforma adını kazımıştır. Sanat 
serüveninde daha bahsedebileceğim birçok nitelikli 
yapıtların olduğunu az çok tahmin ettiğinizi düşünüyo-
rum. “Anadolu Kadınları” sergisini benim gibi, sevenle-
rinin de heyecanla beklediğine eminim. Yolun açık olsun 
sevgili dostum Azimet…
 
26 Ocak 2017
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“Önce  sevmek gerek sultanım. Karşına bir malzeme 
çıkar,ona sevgiyle yaklaştıkça, sokuldukça tanırsın. Ta-
nıdık'ça seversin.Bir kere sevdin mi.gönül verdin mi bu 
malzemeye, nakış da olur heykel de,mask da”.(1)

Kil ya da çamur ve de ahşap Azimet Karaman’ın ellerine 
çok yakışır.Onun ellerinde,büyüleyici  daha bir başka 
anlamkazanır.Çocukluğundan  beri tanışık olduğundan-
dır belki.Çünkü ülkemiz çocuklarının en kolay ulaşabil-
diği şeydir kil.O zamanlar onlara aynı bilinçle bakmasa 
bile,o da her çocuk gibi çakısıyla ağaç yontup,söğüt 
dallarından düdük,kilden oyuncaklar yapmış,oyunlar 
oynamıştır.Kanımca,”Dağları karlı Erzincan’ın” çay rengi 
küçük kasabasından  İstanbullara doğru yollara güven-
le çıkması da bundandır.Akademide seramik ve cam 
bölümüne girdiğinde,kentli yaşdaşlarından birkaç adım 
önde olması da doğal sayılmalıdır.Öyle de olmuştur.

Azimet Karaman toprağı  avuçlamış,sırtını  ağaçlara 
yaslamıştır.Bu sanatı yapanlar ya da bu malzemeleri 
kullananlar,bu malzemelerle çalışmanın her ne kadar 
ön hazırlık yapılırsa yapılsın asıl maceranın nesnenin 
karşısına geçince başladığını bilirler. Ahşabın fi ziksel 
yapısı genellikle yönlendirir yapanı.Üstündeki bir budak 
bir damar  ya da elyaf,kilde oluşuveren anlık bir doku ya 
da renk yeni düşüncelerin ve yeni maceraların başlaya-
cağının ip uçlarını  verir. Geriye ne  ön hazırlık kalır,ne 
de önceden yapılmış tasarımlar.Belki de işin en cazip 
tarafı burasıdır.Çünkü buluş dediğimiz,sanatın –olmaz-
sa olmaz-en önemli elemanlarından birisi bu aşamada 
başlar.

Azimet  tam anlamıyla arılar gibi çalışır.Yeni şeylerin 
yeni çabalar gerektirdiğinin bilincindedir. Yaptıklarına  
bakıldığında, arkasında sürekli bir çalışma temposunun 

izleri  hemen görülür. Her türlü özentiden uzak alçak 
gönüllü ve gelip-geçici moda akımların sarmalına girme-
den,çıkış noktalarını kendi kökenlerinden alarak besle-
nen, sanatı,sanat dışı güçlerin biçimlendirme,kendile-
rine göre sanat dünyasına ve topluma yoz bir tür estetik 
beğeni dikte etme, bir tür ”hizaya getirme”çabalarına  
inat kendi bildiği ve inandığı yoldan yürümekten vaz-
geçmeyen bir tavır sergiler.Yaşadığı gibi üretir Azimet 
Karaman.

Azimet Karaman,geleneksel malzemeleri kullanarak 
yeni bakışlar,yeni  dünyalar kurup,sanat tarihinin 
derinliklerine yolculuk eder.Çünkü o,”Geçmişi olmayan 
hiçbir şeyin yeni olamayacağının” bilincindedir.Duyarlı 
ve duygusaldır onun çalışmaları.Bir tür arkaik özellikler 
taşıyan bazı heykellerinin üstüne  hiç  çıkmayan ana 
kokusu sinmiştir sanki.Sevgilerini yükler çamura ahşa-
ba.O da bilir ki,”Önce sevmek gerek”.

Malzemenin iyisi kötüsünün olmadığı,nasıl ele alındığı,-
nasıl değerlendirildiğinden söz edilebilinir ancak.Çok 
güzel bir malzemeden çok kötü bir sonuç çıkabileceği 
gibi,sıradan basit bir malzemeden harika sonuçlar da 
çıkabilir.Malzemeyi küçümseyenlere bir başka deyişle 
eski sazla yeni türkü söylenemeyeceği savını ortaya 
atanlara yanıt çok nettir. Söyleyene bağlı. 

Ekim, 2014

(1)   Kuzgun ACAR,İş Bankası Yayınları/özel dizi,İstanbul 2004

Cengiz SAVAŞ

ESKİ SAZLA YENİ TÜRKÜ SÖYLEMEK
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Geçmişte bizlerde sergi veya kataloglarımıza yazı yaz-
maları için büyüklerimize veya arkadaşlarımıza ricada 
bulunurduk. Şimdi geldiğimiz süreçte arkadaşlarımız 
için yazı yazma sırası bize geldi galiba. Öylesi değerli 
bir sanatçı için birkaç cümle yazmak beni son derece 
mutlu etti.

Azimet Karaman ile ilk tanışmamız Polatlı’daki anıtın 
patine çalışmasının yapılması ile başlamıştır. O günler-
de bende bıraktığı intibah çalışkan saygılı bir arkadaş 
olduğudur. Hani şöyle bir deyim vardır; ‘’Emeğini taştan 
çıkarmak’’ işte tam bu deyime uygun bir sanat emekçisi-
dir. Arkadaşım Azimet Karaman.

Azimet, bugüne kadar kendine özgü çalışmalarıyla 
sanat çevresinde, saygı uyandıran bir yontu ustasıdır. 
Rölyef, heykel ve anıt çalışmalarıyla dikkat çeken bir sa-
natçıdır. Özellikle Kanada’da aylarca kalarak tamamla-
dığı ‘’Dünya Şehit Diplomatlar Anıtı’’ Ottowa’da Ermeni 
teröristler tarafından Şehit edilen Askeri Ateşemiz Albay 
Atilla Altıkat’ın katledildiği yere dikilmiştir. Bu Anıt tüm 
dünyanın hayranlığını kazanmıştır.

Azimet Karaman, son dönem çalışmalarıyla özellikle 
Kibele çalışmalarında, seramik, kil ve ahşap yontula-
rında ustaca abartı ve stilizelerle, farklı form biçimlen-
dirmeleriyle, kendine özgü yontularla başarılı bir süreç 
izlemektedir.

Azimet Karaman ile beraber olduğumuz workshop ve 
bienallerde ki, çalışma disiplini ve saygısı herkesin 
takdirini kazanmıştır.

Yolun açık olsun Azimet Karaman…

12 Ekim 2016
 

Adil OCAK
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Heykel onun için temel plastik problemlerle uğraşmanın 
en kısa yolu olmuş. Azimet Karaman, düşünen eskiz 
yapan, desen çizen bir sanatçı. Aranan sonuca ulaşmak 
için heykelin resme göre daha kısa bir yol olduğunu 
düşünüyor. Çünkü heykel,  hacim sanatıdır, hem daha 
somut hem de daha az ağırbaşlı. Günümüzde sanat 
piyasası, daha çok gösterdiğinin ötesinde sunacak bir 
şeyi olmayan pornografi k temsillerin anlık etkisiyle, 
skandal ve sansasyonla besleniyor. Bu durum ister 
istemez çağdaş sanat dili üzerinde etkili oluyor. Azimet 
Karaman’ın yapıtları ise insanı derinden sarsabilen 
Heykelin plastik etkisini bize yeniden hatırlatıyor. Ahşap 
yontu sanatında, biçimsel gücüyle günümüz sanatının 
içinde farklı bir yer tutuyor.

Azimet Karaman, Mimar Sinan Üniversitesi Seramik 
Bölümünü bitirdikten sonra endüstriyel ve dekoratif 
seramik yerine sanatsal haz duyduğu estetik formlar 
üretmeye başladı. Bu süreç içerisinde Ahşap yontu 
çalışmalarına da yöneldi. Kendi ifadesiyle “ahşap” ta 
kendini bulur. Ahşap yontu tekniğini kullanabilme yeti-
sini geliştirir. 

Çalışmalarında bir tema veya bir kavram belirlerken hiç 
zorlanmaz. Malzemeye egemendir. Malzemenin özel-
liklerini iyi bilir. Buda, malzemeyi zorlamasına gerek 
kalmadan, “temanın” hangi malzeme ile daha iyi biçim-
leyebileceğini veya kavrayabileceğini belirlemeden işe 
girişmez. Temanın içeriğinin esere de uyum sağlaması 
gerektiğini biliyor. Formu biçimlendirirken iyi bir işçi-
liğin yanında, sanatsal bir ifade katar. Formun sadece 
estetik kaygı ile yapılmasının da yetmediğini, Form’a 
anlam yüklemek gerektiğine inanıyor. Çıplak fi gürleri 
pornografi k değildir, doğadaki çıplaklık kavramının 

ötesinde onun yaptığı, sanatta “çıplak beden” betimle-
mesidir.

Kütleden, bloktan yontu tekniğini kullanarak formu; 
dıştan içe doğru yontarak malzemeyi biçimlendiriyor. 
Belirlediği temaya yoğunlaşıyor. Bazen ahşap yontusun-
da tesadüfl er oluyor. Burada yeni formlara ulaşıyor. Bu 
yeni formlarda da; içerik ve form sanatsal iradesinin, 
izini taşır. Ama her zaman formu, içerikten daha üstün 
tutar. Zaman zaman doğanın dışına çıkar ve yeni form 
arayışlarına girer. Onun için sanat çok yönlülüğü ve 
sürekli değişimi gerektirir. Özgünlük onun vazgeçilmez 
görevidir. Algılayıp yorumladığı insan bedeni ile me-
saj verir.  Formlarla, içeriklerle oynayarak karmaşık ve 
kapsamlı bir gerçekliği veya düşünceyi temalaştırarak, 
kendi algısı ve yorumuna dayanan soyutlamaları ile 
izleyenin karşısına çıkar.

Azimet Karaman’ın “Şişman Balerin” isimli bronz dö-
küm eseri  2014 yılında yaptığı “Toprak Analar” 2016 
versiyonlarından bir çalışması bu serinin hem seramik 
hem de bronz dökümlerini üretti. 

Bazı insanların; özlemlerini, duygularını, sorunların ve 
dillendiremediği bir çok şeyi var. Burada sanatçı İnsan-
ların duygu ve düşünceleri ile özdeşleşip tüm eserlerin-
de kendi anlayışına göre biçimsel değerler katıyor.
Doğa kanunlarını altüst eden Kilolu bir bedenden bekle-
nemeyecek bir hareket ile yerde, bacaklarını 180 derece 
açmış oturmaktadır. Yere paralel bacak hareketinin orta 
kısmında gövde dik bir hareketle yukarı doğru hareket-
lendirilmiş. Sağ ve sol kollar diyagonal bir hareketle 
vücuttaki hareketler tamamlanmış. Vücuttaki yüzeyler 
modelaj tekniğinin verdiği imkanlar dahilinde perdah-
lanmış-düzgün duruyor. Kadınların en çok korktuğu ba-

NECMETTİN YAĞCI

AZİMET KARAMAN’IN HEYKELLERİNDE
MALZEME VE ÇAĞDAŞ PLASTİK DİL
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caklardaki deri altında yağ hücrelerinin birikimi (selülit) 
ile deri dokusunun bozulması, Karaman için bir plastik 
biçim sorunsalı oluyor. Selülit’i bacaklarda, kollarda ve 
karın kısmında abartarak kullanıyor.

Vücudun büyük kısmında yuvarlatılmış ve yumuşak form 
anlayışı hâkim. Ancak bazı yerlerde kafa kısmında eller-
de ve ayaklarda daha ince ve zarif yapılmış. Gerçekliğin 
ötesinde, sorunlar karşısında değişimi belirleyen, iyim-
ser bir bakış açısıyla “İnsan yaşam enerjisiyle varlığını 
sürdürüyor”.

Bronz malzemesi dokusuz bir yüzeyde kendi özelliğini 
çok güzel yansıtıyor. Uygun mekânda ışığı esere göre 
ayarladığınızda yuvarlak bir formda ışık tonlama yapa-
rak çok düzgün yayılıyor

Aynı heykelin seramik formu benzer plastik çözümle-
melerini görmek mümkün. Bronz çalışmasında bronz 
oksitlemenin tonlaması ile ışık etkisi ile seramik heykel-
deki ışık farklılığı çok farklı. Seramik heykel (Terracota) 
da yuvarlak form geçişlerde özellikle içbükey ve yırtıl-
mış gibi işlenen selülitlerde gölge oluşuyor. Doğal  ve 
katıksız malzeme olan seramikteki sıcaklık, samimiyet 
insanı daha fazla etkiliyor. Bronz malzemeden yapılan 
aynı heykelde kimyasal ile renklendirme eseri biraz 
daha ağırbaşlı ve gösterişli kılmaktadır. Formda ki buda 
ifadeye yansımaktadır.

“Toprak Analar” serisinden “Oturan Kibele” heykeli se-
ramik biçimlendirme yöntemiyle yapılmış bir çalışmadır. 
Oturmuş kilolu bir kadın bacaklarını içeri doğru topla-
mış, çiçek tutan ellerini sol tarafına doğru çekmektedir. 
Karın kısmı ve bacaklarında ki yırtıklar biyolojik bir 
sorundan çıkmış, plastik bir çözümleme yöntemidir. Ka-

rın kısmındaki doğal yırtık ile ellerindeki çiçek dokusu 
aynı anlayışla yapılmıştır. Kafanın eğimi ile romantik bir 
forma dönüşmektedir. Kafada ki yalın yüzey ve kollarda-
ki yüzeylerde ki geometrik çözümlemeler, aynı anlayışla 
dizlerde de kullanılmış. İçe doğru dönen, yuvarlak ve 
yumuşak formların yanı sıra, bazı yerlerdeki yırtık ve 
dokular ise farklı üslup denemeleridir. Farklı anlayıştaki 
bu plastik çözümleme denemeleri sanatçının yalnızca 
bir “izme” bağlı kalmadığı göstermektedir. Bireysel 
üsluplaşma konusunda emin adımlarla ilerleyen sanat-
çının Ahşap çalışmalarında aynı biçim çözümlemelerini 
etkenleştirmektedir.

Ahşap kadın fi güründe malzemenin özelliğinden kay-
naklanan yüzeylerdeki doğal çizgi şeklindeki damarlar, 
(Reçine) helezonlar oluşturuyor. Düzgün zımparalanan 
yüzeylerde, yalın Formlar üzerinde doku gibi etki bırak-
mıştır. Kollar kafa üstünde durmaktadır. Eller, büyük ve 
güçlü yapılmış. Vücudun kıvrımları ve vurgulamak adına 
göğüsler biraz daha gerçekçi çalışmış. Göğüs kafesi, 
yüz, bacakların ön kısmı geometrik çizgiler, sanatçının 
bireysel tercihidir.

23 Nisan 2016
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İran ekininin önemli düşünürlerinden Sadi Şirazi (d. 
1193, Şiraz - ö. 1292, Şiraz) “Gülistan” adlı eserinin bir 
yerinde şöyle der:

“İki şey karartır ruhumuzu. Konuşacağımız yerde sus-
mamız, susmamız gereken yerde konuşmamız…”
Sanırım bugünkü Türk aydınına söylenmiş bu sözler 
daha çok… 

Azimet susmanın, “pısmak, korkmak, meydanı boş 
bırakıp kaçmak” olmadığını çok iyi bilir. O susmanın 
erdemine inanmış, genç sanat yaşına karşın, Anadolu 
dervişliği hırkasını çok erken yaşlarda sırtına geçirmiş 
biridir. Sanırım bu hırkayı, annesi örüp giydirdi sırtına 
ve kendisine de çok yakışmış. Çünkü bütün kadın hey-
kellerinde bu hırkanın yaydığı aydınlıklarla buluşuruz…
Yüreğini, gereksiz yerlerde, gereksiz durumlarda ko-
nuşarak karartanlarla olmak yerine, susarak, yüreğini 
üretimin, sanatsal üretimin o uçsuz bucaksız, yaratıcı 
ve büyük yalnızlığında, kadın tenini ahşapla buluşturan, 
çamurla yoğurup bilincin estetiğinde bir dışlaştırmaya 
dönüştürür. Ve yüreklerimizi heyecanla içinde…
Sevincimiz gözümüze vurur, kadın heykellerine bakar-
ken. Azimet Karaman konuşulacak yerlerde, sanatçı 
kimliğinin ona yüklediği o büyük sorumlulukla, sözcük-
leri seçerek, Anadolu kadınının, yastık başlarına işlediği 
o el işi göz nuru nakışların, örgelerin (motif), dantellerin 
safl ığında dikenlerinden arındırarak heykellerinde bir 
varlığa dönüştürerek sunar bize. Asıl olan, Azimet’in 
çocukluğundan beri “aka birike, birike çoğala“ getirdiği 
bu sessiz, ağırbaşlı kişiliğinde yaratıcı büyük yalnızlığı-
nı bir “anlam”a dönüştürebilmedeki becerisidir.
O, sevilmeden önce sevmeyi, ağlatmadan güldürmeyi, 
almadan önce vermeyi bir ilkeye dönüştüren, sanat için 
çok genç yaşta da olsa, ustalaşmayı, çocuk kalarak ba-
şaran, bunu Anadolu dervişi kimliğiyle örtüştüren ender 
heykeltıraşlarımızdan biri. Edasında “Topraktan öğrenip 
kitapsız bilen” bir “Sümerana”nın bilge nakışları yer 
alır. 

Azimet’in bütün kadın fi gürlerinde yüzler bilinçli olarak 
silik, bellisiz, yalın, derinlemesine oylumlanmadan, 
heykel sanatının kendi estetik dünyasında yeniden 
stilize edilmiş ve ona, kendi özgün yorumuyla yeniden 
bir görünüm ve boyutlandırma verilmiş duruşlarında 
hep “anne sessizliği” vardır. Bu sessizlikte bir kabulle-
nilmişlik yok. Aksine, yetiştiği kültürel iklimin, dayatma-
dan uzak, kadına, insanın en değerli varlığı olarak bakıp 
görmenin, ona yüklediği vakur ve “bereketana” sabrının 
kucaklayıcı olgunluğuyla buluşturulursunuz. Hangi 
heykeline dokunsanız, annesinin varlığıyla yokluğu 
belli olmayan o derin sessizliğiyle kendisini koruyan bir 
anne fi gürü bulursunuz. Sözsüz konuşmalarınız başlar. 
Gözleri olmayan gözlerinde, ağzı almayan ağzında, 
kulağı olamasa da bütün dikkatiyle sizde olan bir anne. 
Siz, bir hiçlikten, ham olarak çıkıp geldiniz. Bir varlığa 
dönüşmek için geldiniz. İçinizde esir alındığınız hırsa-
larınızdan kurtulup benliğinize kavuşmak için geldiniz. 
Dervişlik hırkasını değil, lakin, hamlığınızı bu çilehane-
de pişirip, oldurup derviş edasında yanmaya geldiğinizi 
bilirsiniz. O bir tas suyla dikilir karşınıza. Duruluğun, 
safl ığın, arılığın timsali ve gönül kapılarını ardında 
değin…

Elbet ki susmanın sebepleri var. Kimi zaman insan 
sözlerin kalabalık ve kabalık aymazlığında, ”diyaloğa 
başlayıp monoloğa dönüşen” çaresizliğini yaşar. Susa-
rak bağırmak en etkin yolunuz olur. Susarak ceza keser, 
susarak yanıt verir, susarak bastırırsınız kabalıkları. 
Azimet’in bu “suskunluğunun” yapıtlarına yansımış ol-
masının, yakından bildiğim ikinci bir nedeni de, şimdiki 
sanatçı kimliğini hep bastırmasına zoraki izin verdiği 
İstanbul yaşamında saklı. Hemen aynı süreçleri ve aynı 
koşulları yaşamışlığımızdan bilirim. Yakından bildiğim 
bu yaşamın, nasıl dolması gerektiğini kendisinin bilece-
ği ve bunu, suyu taşırmayan bir gül yaprağına dönüştür-
mesindeki ustalığa ermesi, hiç de kolay olmadı. Heykel-
lerindeki bu dingin “suskunluk”, her davranışında ayrı 
bir dervişçe yaşanmışlık saklar. Yunusça “hamlığın”, 

ALİ EKBER ATAŞ

“SÜMERANA”DAN OĞULA, OĞULDAN TORUNLARA 
“SUSKUNLUK”UN ŞARABİ HÜZNÜ HEYKELLER! (*)



17

“pişmişliğin” ve “olmuşluğun” anacıl suskunluğun 
yürek vuruşlarında, anasal bir kuşatılmışlığın izlerini 
sürersiniz. O bunu kabul eder, etmez, bilemem, ne ki 
ne zaman Azimet’in heykellerinden herhangi birsiyle 
karşılaşsam, annesiyle konuşur gibiyim. Yüzünde bütün 
yılların yorgunluğu. Kederlerin derinleştirdiği yüz hatla-
rından geçerken, ışıl ışıl olurum. Ana yüreğinin, bu oğul 
için ayrı atığını duyarım. Çünkü ana da farkındadır, çok 
zorlu yaşamlardan geçip gelirken, her çocuğuna aynı 
sevgiyi sunmasına karşın, Azimet’in doğasından gelen 
nitelik ve özelliklerinden ötürü kendisinin bir benzeri 
olduğunun. Onun artık bu dünyada olmayan varlığının 
yerine, o; nesneleşen, yer, zaman, mekân ve uzam için-
de yeri olan bir varlığa dönüştürmüş.

Tanık olmuşumdur. Annesinin Azimet’e bakarken, ona 
“oğlum” derken yüzünün aldığı hali. Sesinin kuşandığı 
rengi hep olgun, hep toprak rengi ve ahşap sıcaklığında-
dır. Bana öyle geliyor ki Azimet, doğanın bu iki nesnesi-
ni seçerken; ahşabın sıcak ve kolay işlenirliğini, topra-
ğın/çamurun karılmadan daha, kendisini biçim almaya 
hep hazır etmesi, bir anne duyarlığı ve anne sıcaklığını 
ona getirmesinden. Ölümün, canlı yaşamında, her an 
erken olduğu bilinir de önüne geçilemez. Hayatınızda 
bir şeylerin hep eksilmesini sağlarken, bir yanımıza da 
farkında olmadan bir şeyleri doldurduğunun çok azı-
mız farkındadır. Bunun farkında olan Azimet, bunu bir 
niteliğe dönüştürmede, mekândaki boşluğa müdahale-
sinde, boşluğun heykellerinin vazgeçilmez tanımlayıcısı 
ve tamamlayıcısı olduğunun farkında. Heykellere uzun 
ömürlü yaşamlar ekleyerek sunması bundan.

Kimi, sözlere yüklediği anlamla sonsuzlaştırır bunu. 
Notaların seslerini matematiksel oluşumla bir araya 
getirip, aklın ve mantığın, dahası matematik biliminin 
sistematik bu soğukluğunu, duygunun varlığında eritip 
birer müzik eserine dönüştürüp insandaki duyguyu 
edimleştirerek yapanlar var. Resmin, salt çizgi, renk ve 
biçimden oluşmadığını, dünyayı ve insanı sorgulayan, 

insanı, dünyada olup bitenler konusunda harekete geçi-
ren güçlü ve kalıcı etkiler bırakan değiştirici niteliklerini 
yaşamımıza katanlar var. Picasso ve “Guernica”sında 
olduğu gibi. 

Son olarak: 
Azimet’in heykellerinden yansıyan ve bizi etkileyen o 
büyü, estetik haz “Sümeranadan oğula oğuldan torunla-
ra, “suskunluk”un şarabi hüznüdür. 
“Hüzün ki bize en yakışandır/Biz ki en çok ondan anla-
rız”.

Başa dönersek:
Bu “suskunluğu”; alçakgönüllüğü üretkenlikle, hoşgö-
rüyü ustalıkla, (unutmadan; çocuksu duyarlığı yüksek 
bir ustalık bu!) bireştiren yaratıcılığın bir yansımasıdır, 
“Azimce” azmin heykelleri bunlar…

Ben böyle okudum…

(*) SİNCAN İSTASYONU İki Aylık Edebiyat Dergisi, Mayıs-Haziran 2015, sayı: 77
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Konuğum heykel tıraş Azimet Karaman 1963 Erzincan- 
Kemah doğumlu. 1984’ de Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik- Cam Ana Sanat 
Dalı’na ikincilikle girdi ve 1988’ de bitirdi. 1988- 1989 
Paşabahçe Cam Fabrikası’nda cam üzerine negatif rölyef 
çalışması yaptı. 1995 Marmara Üniversitesi Atatürk Eği-
tim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretmenlik 
sertifi kası formasyon eğitimi aldı. 

Heykeltıraş Azimet Karaman kendisini resme yönlen-
diren kişinin maalesef resim öğretmeni değil de sanat 
tarihi öğretmeni olduğunu söylüyor. Onu sanata yön-
lendiren Belkıs öğretmeni bende saygıyla anıyorum. 
Keşke resim öğretmeni de farkına varıp bugün bu onuru 
yaşayabilseydi. Karaman’ın eserlerinde, modern dün-
yanın gelişimine paralel tepki olarak insanın varoluş 
sorunlarını sorgulayan evrensel bir anlatım tarzı var. 
Anadolu insanının idollerinden günümüze uzanan yaşa-
mın döngüleri ve serüvenidir aslında konuları.
Sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi’nde ‘’Seramik Bölü-
mü’’ nü seçer. Aslında endüstriyel seramik eğitimi alma-
sına karşın, sanatsal seramik alanında üretim yapmak 
sanatçıyı daha çok heyecanlandırır. Günümüz seramik 
sanatının geldiği yere bakınca doğru bir karar verdiğini 
düşünen Karaman, eserlerinde seramiğe yer verse de 
ağaç çoğunlukla ana malzemedir. Çünkü ağaçta kendi 
sanatçı ruhunda taşıdığı sıcaklığı bulur. Kendini sanata 
ve öğrencilerine adayan Karaman; ‘’ Ahşap yontabilmek 
için öncelikle insanın kendisini yontması, kendisini 
anlayıp anlamlandırması gerekir. Ve daha sonra malze-
meyi anlaması gerekir.’’ diyor. Tasarladığı eserlerini üre-
tirken estetiği ön planda tutar, içeriklerin ifade etmek 
istediği kavramı ya da kavramları doğrudan algılanma-

NURAY ÖZENER DEĞİRMENCİOĞLU

AZİMET KARAMAN

sına önem verir. Zaman zaman teknikleri zorlayarak yeni 
anlatım dilleri oluşturmaya çalışırken yeni serüvenlere 
doğru da yol alır. Eserlerinin özünde geleneklerden yola 
çıkan; ancak aynı zamanda evrensel bir dile ulaşan an-
latım dili ile daima ufka bakan bir sanatçıdır. Kullandığı 
malzeme ile yoğrulan, araştıran Azimet Karaman gibi 
sürekli üreten; öğrencilerinden ve çevresinden gerek 
sanat ve gerekse yaşamın her alanında paylaşımları-
nı, desteklerini esirgemeyen bir sanatçının GÜ Resim 
Heykel Müdürlüğü’nde bulunmasının bir şans olduğunu 
düşünüyorum. Öğrencilerini kendi eserlerini inceleyip 
araştırmaya yönlendirir. 

Türk Dışişleri Bakanlığı ve Kanada Dış İşleri Bakanlığının 
aldıkları ortaklaşa kararla Kanada Federe Cumhuriye-
ti’nin Başkenti Ottawa’ da 27 Ağustos 1982’ de bir terör 
saldırısında hayatını kaybeden Askeri Ataşe Albay Atilla 
Altıkat’ın anısını yaşatmak için bir tasarım istendi. Azi-
met Karaman’ın tasarımını yaptığı ve bir grup arkadaşı 
tarafından projelendirilen eser uygun bulundu. Bu anıt 
görevinin başındayken şehit edilen tüm diplomatlara ve 
kamu görevlilerine ithaf edildi ve ataşenin şehit edildiği 
kavşağa 22 Eylül 2012’de yerleştirildiği törende küre-
sel bir tehlike olarak teröre dikkat çekildi. Anıt, çelik 
konstrüksiyon üzerine okume ağacından yapıldı. Okume 
ağacı sert kış koşullarına ve güneş ışınlarına dayanabi-
lecek en uygun özelliklere sahip. Ancak yine de yapılan 
uygulama ile 315 dereceye kadar ısıtılarak zor koşullara 
uygun duruma getirildi. Tasarımı bir milli görev olduğu 
düşünülerek maliyet alınmadan bir gönüllülük esasına 
göre yapılan bu anıt dolayısıyla heykeltıraş Azimet Kara-
man, Cumhurbaşkanı tarafından onurlandırıldı. ‘’Şehit 
Diplomatlar Anıtı’’, evrensel diliyle tüm dünyadaki şehit 
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diplomatları simgeliyor. Bir diğer özelliği ise Türkiye’nin 
yurt dışına yaptığı ilk anıt olma özelliğini taşıması.
Yurt içinde yetmiş beşe yakın karma ve grup sergilerine, 
yurt dışında ise Fransa, Almanya ve Belçika’da Anadolu 
Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenen grup sergi-
lerine katıldı. Sanatçının yurt içinde çeşitli şehirlerde 
kolektif çalıştığı dört adet açık alan heykel uygulaması 
bulunuyor. Sanatçının; Anadolu Üniversitesi 50. Yıl Anıt 
Proje Yarışması Başarı Ödülü 2007, 68. Devlet Resim ve 
Heykel Yarışması Heykel Dalı’nda Başarı Ödülü 2008, 
Şehit Diplomatlar Anıtı Projesi Uygulama (Ottawa- Ka-
nada) 2012, 2. Uluslararası İzmir Sanat Bienali Heykel 
Dalı’nda Başarı Ödülü, 2013 Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kampüsleri Ulusal Proje Yarışması, İzmir Eğitim 
Kampüsü Mansiyon Ödülü 2013 bulunmaktadır. 
Gazi Üniversitesi Resim- Heykel Müzesi Müdürlüğü’nün 
yanı sıra Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim 
elemanı olarak görev yapan Azimet Karaman’a başarıla-
rının devamı dileğiyle paylaşımlarından dolayı teşekkür-
ler ediyorum. Sanatsız kalmayın.
                                                          

KAYNAK: Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri, Şubat 2014, yıl 22, sayı 220, sayfa 
26-27.
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Azimet Karaman; heykeltraş (yontucu). Bu yontucu tabiri 
ne kadar doğrudur bilmiyorum. Heykel ille de yontarak 
yapılmaz tabii. Kafadaki önyargıların yontulması mı 
kastediliyor acaba? Sanat özgürlük alanıdır. Özgürlük 
demek evvel emirde kafadaki tüm koşullanmalardan, 
ön ve art yargılardan temiz olmak, yontulmuş olmak 
demektir. Sadece heykelcilerin değil tüm sanatçıların 
ve de tüm insanlığın ‘self’ yontucu olması gerekir.’Selfi ’ 
yaptığında bir şeyin fotolaşmaması demek. Boşşş.
Azimet Karaman heykel ve seramik sergisinin adını 
‘suskunluk’ koymuş. Niyesini bilmem. Mimar Sinan Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu; halen Gazi 
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü yapıyor; 
ayrıca Gazi Eğitimde öğretim elemanı.

Genelde pişmiş toprak, ahşap yontu olarak yaptığı fi gür-
ler (genelde kadın fi gürleri) zarif, zevkli, ayrıca anlatıma 
muhtaç olmadan kendini ifade edebilen eserler. ‘Sus-
kunluk’ derken acaba ezilen sınıf kadınların suskunluğu 
mu bunlar? Ya da o suskunluğun içerisinde birikmekte 
olan öfkenin patlamaya gebe bir durumu mu var?
Heykelde empresyonizm olmaz çünkü heykel önü 
arkası, yanları olan yani ele gelen bir eserdir, diyen bir 
argüman var. Ama karşı görüşler de var. Ben Sanatçımı-
zı empresyonist kategorisine soktum. Kategorileri pek 
sevmem ama ilk bakışta içime empresyon olarak gelen 
sezgiden söz ediyorum.

Figürleri hareketi temsil etmemekle birlikte ifade, duruş 
gibi ögelerle sağlam bir duruş ortaya koyuyor.

Mayıs, 2012

MONAD BALKAN 

İZLENİMLER
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252016, Bronz, 37x24x64 cm
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272016, Bronz, 37x30x28 cm
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292016, Bronz, 37x32x28 cm
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312016, Bronz, 45x23x25 cm



32 2017, Bronz, 31x29x27 cm
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352017, Bronz, 29x43x23 cm
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372016, Bronz, 38x23x63 cm
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392017, Bronz, 31x29x27 cm
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432017, Ahşap Yontma (ceviz), 45x52x25 cm
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452017, Ahşap Yontma (ceviz), 52x62x20 cm



46 2017, Ahşap Yontma (ceviz) 46x59x21 cm
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492017, Ahşap Yontma (ceviz), 50x62x21 cm



50 2017, Ahşap Yontma (ceviz), 61x22x24 cm



512017, Ahşap Yontma (ceviz), 44x56x23 cm



52 2016, Ahşap Yontma (ceviz), 33x51x19 cm
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54 2016, Ahşap Yontma (Çam), 50x20x20 cm



552016, Ahşap Yontma (kayın), 58x38x17 cm



56
2016, Ahşap Yontma (Kayın), 80x20x17 cm



57
2016, Ahşap Yontma (Armut), 87x17x20 cm



58 2016, Ahşap Yontma (Dut), 82x25x12 cm



592015, Ahşap Yontma (Akasya), 29x62x17 cm
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612105, Ahşap Yontma (Kayın), 58x22x27 cm



62 2014, Ahşap Yontma (Kayın), 65x27x27 cm



632014, Ahşap Yontma (Çam), 72x24x15 cm



64 2016, Ahşap Yontma (Ceviz), 67x14x32 cm



65



66 2015, Ahşap Yontma (Akasya), 72x33x28 cm
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692016, Ahşap Yontma (Ceviz), 68x16x25 cm



70
2016, Ahşap Yontma (Armut), 87x17x20 cm



71
2016, Ahşap Yontma (Kayın), 150x21x17 cm 2016, Ahşap Yontma (Akasya), 93x23x18 cm



72 2016, Ahşap Yontma (Kayın), 98x15x18 cm



732014, Ahşap Yontma (Kayın), 124x24x17 cm



74 2014, Ahşap Yontma (Akasya), 98x29x18 cm



75Tors, 2015, Ahşap Yontma (Çam), 66.5x35x35 cm
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772017, Ahşap Yontma (ceviz) 145x29x33 cm



78
2016, Ahşap Yontma (Akasya), 97x20x17 cm 2016, Ahşap Yontma (Akasya), 67x22x23 cm



792016, Ahşap Yontma (dut), 81x25x15 cm
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1963, Erzincan-Kemah doğumlu. 1988’de Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik - Cam Anasanat Dalı’ndan mezun 
oldu. 1988-1989 Paşabahçe Cam Fabrikası’ nda, cam üzerine negatif 
rölyef çalışmaları yaptı.

1995 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü’nde öğretmenlik sertifi kası, pedagojik  formasyon eğitimi 
aldı. Yurtiçinde 7 adet kişisel sergi açan sanatçı 100’ün üzerinde  
karma ve grup sergilerine katıldı.

Yurtdışında ise Fransa, Almanya,Arnavutluk ve Belçika’ da Anado-
lu Sanatçılar Derneğince organize edilen grup sergilerine katıldı. 
Sanatçının yurtiçinde çeşitli şehirlerde kollektif çalıştığı 6 adet açık 
alan heykel uygulaması bulunmaktadır. 

Kanada’nın başkenti olan Ottowa’da bulunan sanatçının tasarladığı 
ve bir grup heykeltıraş ve mimar arkadaşı ile gerçekleştirdiği , Şehit 
Diplomatlar Anıtı Projesi Türkiye’nin yurtdışına yaptığı ilk anıt olma 
özelliği taşıyor.
Mustafa Ayaz Plastik Sanatlar Müzesi’nde , Güzel Sanatlar Eğitimi 
Kursu kapsamında heykel ve seramik dersleri vermektedir.

Halen Gazi Üniversitesi, Resim-Heykel Müzesi Müdürlüğü’nün yanı 
sıra, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş 
Eğitimi Anabilim  Dalı’nda Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta-
dır.

Ödüller:
-2007 ,68.Devlet Heykel Yarışması Başarı Ödülü 
-2008,  Anadolu Üniversitesi 50. Yıl Anıtı Proje Yarışması Başarı 
Ödülü 
-2012,  Dünya Şehit Diplomatlar Anıtı Uluslararası Projesi-  ( uygula-
ma )  Ottowa / KANADA 
-2013, İzmir Uluslararası Sanat Bienali Yarışması Heykel Dalında 
Başarı Ödülü
-2014, M.E.B. Kocaeli Eğitim Kampüsü Proje Yarışması Mansiyon 
Ödülü

AZİMET KARAMAN

İletişim: 
www.azimetkaraman.com
akaraman@gazi.edu.tr
azimetkaraman@gmail.com

Adres: Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 
Teknikokullar/ANKARA

Gsm : 0505 758 95 49
İş : 0312 202 84 04
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